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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 31, DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Institui o Escritório de Processos e Projetos Organizacionais no âmbito da
Procuradoria da República no Estado do Ceará.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando os termos previstos no

inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75,  de 20 de maio de 1993, bem como o  Ato

Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, a Instrução Normativa SG/MPU nº 1 e a Portaria PGR/MPF

nº 740, todos de 25 de setembro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Escritório de Processos e Projetos Organizacionais no âmbito da

Procuradoria  da  República  no  Estado do Ceará  com o objetivo  de  coordenar  as  iniciativas  de

governança  dos  processos  e  prestar  apoio  no  processo  de  proposição  e  gestão  de  projetos

institucionais.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Para efeitos de Processos nesta Portaria, considera-se:

I - macroprocesso: conjunto de processos de trabalho pelos quais o MPF cumpre a

sua missão, e cuja operação tem impactos significativos na forma de funcionamento da Instituição; 

II  -  processo  de  trabalho:  conjunto  de  atividades  interdependentes,  ordenadas  no

tempo e no espaço de forma encadeada, que possuem um objetivo, início, fim, entradas e saídas

bem  definidas,  ou  comportamentos  executados  para  alcançar  uma  ou  mais  metas.  Cada

macroprocesso  engloba  vários  processos,  por  meio  dos  quais  são  viabilizados  os  resultados

pretendidos pela Instituição; 

III - subprocesso: constitui-se em um nível maior de detalhamento dos processos, que

demonstra  os  fluxos  de  trabalho  e  atividades  sequenciais  e  interdependentes,  necessárias  e

suficientes para a execução de cada processo institucional; 

IV - atividade: ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da
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instituição. As Atividades correspondem a “o quê” é feito (nome da atividade) e “como” é feito

(descrição da atividade) durante o processo. A atividade deve ser descrita com o verbo no infinitivo; 

V  -  evento:  resultado  de  alguma  atividade  ou  ação  utilizado  para  representar

acontecimentos temporais (por exemplo: no final do exercício, semestralmente, diariamente), que

controla ou influencia as próximas atividades do processo. O evento deve ser descrito com o verbo

no particípio passado; 

VI - gerente de processo: pessoa responsável pelo gerenciamento das atividades do

processo de trabalho; 

VII - fluxo de trabalho: descreve a sequência de execução das diversas atividades que

o compõem, indicando a atividade ou as atividades possíveis de execução após a conclusão de uma

atividade precedente; 

VIII - fluxograma: notação simples que utiliza símbolos gráficos para indicar um

passo de processamento; 

IX - mapeamento de processos: descrição gráfica do funcionamento de um processo

por meio de fluxos, auxiliando a visualização do processo, o relacionamento de suas variáveis e o

relacionamento com outros participantes, eventos, resultados, dentre outros; e 

X -  redesenho:  aperfeiçoamento  do processo,  entendido como melhorias  a  serem

realizadas por meio de racionalização, revisão ou reestruturação de fluxos de trabalho. 

Art. 3º Para fins de Projetos nesta Portaria, considera-se:

I - projeto: empreendimento temporário,  com datas de início e término definidas,

planejado, realizado de maneira coordenada e que visa alcançar resultados específicos;

II - projeto estratégico: projeto vinculado à missão, à visão, aos objetivos estratégicos

da  Instituição,  aos  objetivos  temáticos  ou  de  contribuição  de  seus  órgãos  ou  unidades  e/ou  às

prioridades definidas pelo Procurador-Geral da República (PGR);

III  -  projeto  de  especial  interesse  da  administração:  projeto  estratégico  aprovado

pela(s) instância(s) de governança do MPF e pela autoridade competente, considerado de especial

interesse da Administração nos termos do inciso II do art. 16 da  Lei nº 13.316, de 20 de julho de

2016;

IV - projeto finalístico: projeto vinculado à realização das funções institucionais do

MPF definidas pela Constituição Federal;

V - projeto administrativo: projeto que fornece suporte à atuação institucional do

MPF;

VI -  unidade demandante:  unidade que demanda o produto,  serviço ou resultado



específicos que o projeto produzirá;

VII  -  patrocinador:  gestor  administrativo  de  maior  nível  hierárquico  na  unidade

demandante;

VIII - unidade gestora: unidade responsável pela gestão do projeto;

IX  -  unidade  envolvida:  unidade  que  participa  do  projeto  com  atribuições  e

responsabilidades definidas;

X - proposta de projeto: instrumento utilizado para a proposição de um novo projeto;

XI  -  plano  do  projeto:  instrumento  utilizado  para  planejamento,  coordenação,

execução, monitoramento e controle das atividades do projeto;

XII  -  solicitação  de  mudança:  instrumento  utilizado  para  registro  e  controle  de

mudanças no plano do projeto;

XIII -  relatório  de acompanhamento:  instrumento  utilizado para monitoramento e

controle da execução do projeto e que confere transparência à execução;

XIV -  aceite:  instrumento  que  formaliza  o  recebimento  de  produtos,  serviços  ou

resultados do projeto;

XV - termo de encerramento: instrumento que formaliza o encerramento do projeto;

XVI - gerente do projeto: membro ou servidor designado para realizar a gestão do

projeto a fim de atender aos requisitos definidos e garantir o sucesso do projeto;

XVII - gestor documental: servidor designado para auxiliar o gerente de projeto no

monitoramento das atividades do projeto, bem como registrar toda a documentação, atualizar os

dados do projeto nos sistemas informatizados pertinentes e alertar o gerente do projeto e os demais

envolvidos sobre prazos e pendências de atividades;

XVIII-  Gratificação  de  Projeto:  vantagem  remuneratória  prevista  em  lei  e

regulamento concedida ao servidor designado para desenvolver e implementar projeto de especial

interesse da administração.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º Compete ao Escritório de Processos e Projetos da PR/CE:

I – promover a difusão da cultura,  dos conceitos e das ferramentas de gestão de

processos  e  projetos  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Ceará  e  das

Procuradorias da República nos Municípios;



II  –  propor  treinamento  e  desenvolvimento  de  pessoal  nas  melhores  práticas  de

gestão de processos e projetos;

III – prestar consultoria interna em gestão de processos e projetos.

CAPÍTULO III

DAS INTEGRANTES

Art.  5º  Designar  os  servidores  Felipe  da  Silva  Martins,  matrícula  15193,  Karine

Venancio  Sousa,  matrícula  24606 e Ticiana  de Paula  Gondim Sanford Barros,  matrícula  13091

como  integrantes  do  Escritório  de  Processos  e  Projetos  da  PR/CE,  cabendo  a  coordenação  à

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RÔMULO MOREIRA CONRADO
Procurador-Chefe da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 17 jan. 2019. Caderno 
administrativo, p. 10.
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